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äeare Ljr DåEra it sennu: L.r
1,ar basåh! nistan ueslutande
ntrusrade hed m.dest srecade,
t.aditionelloklassAB försttirkare
på ett eller näsr! hundra \.ait

ELen€nter är ninsra sler
rcjäla, hed neiallk.nerl ett
mat€ al s.ni helrra.,rn.r§
cosr Jå gjnien riitrnerelltued
a.dra o.d D€D,vtrr€ upjthäng
nnreen dr riil ulLtaseD liksom
magr€t€no.h dimensioner!å
talsDolen,som r.i ser niirl,l skru

.\ti Dai.Ia dubtla 12:or med

40

POTENTA BASUUSKI.ER
I 2l2SE imponeral
rtsätter på den inslagna vägen, och följer nu upp
G2 med stora och liknande prissatta 212SE.

TEfiJONAS BRYNGELSSON I]ED Y55N',]C 
"H 

('I]i.]LI,]T/IR:1 MAGNIJS FREDHOLM

n a! d€ roligaste nyheremapåfin.
terns ClS mässai Las \reeas vlr helt
Uart eneelska REL s d€morstEtion
avden niDsr sa8t kralLigtb,vsEda o.h
utrusladelaser 212SE Rent hierar
liislt lisser den lnder c]..h C2 lrån

cibmlrar seien, tuen med en Ddslipp på36 000
konor liostar d€n faktis(l en tusenlapD mer år
G2:an o.h lara4 000 mrndre än GL I superior
serien bii.2r2SL kla.t stö.sr, blard ridiga.e
snasvskonen s2, 53 o.h ss

Det nu orkså lirE oljka in.ikrninsarmcltaD
cibralra.Iasarnåo.h der här ..h nrpd 2rr.ån
I.r mar nrdkar lonarean rejdli med dubbla
akuva D tumselemenr ochtvinrarchande 1lk,
stora slavar (en bakåtoch ennerårrikrad) Ja,
man kan r.s säga ait med 2r2 skånan få både
nnllro.hbars tor the bu.I, och rna.kniddörs
lö!d.rkllst lila m].lier som k.allis hemnrabio
bassominlnandehili bas

lten tillbakarrrt mässaD di.nian bullaL upp
nied ivå sry.ker låst delade 212:or ien rakhi6
nlpstdllning Ia basresuserna gickliksom tnre
atl tamistepii men demorstrationer var heir
klartme.iniktad not k!alitet än tqantitet

Både och
Det där attllara häde o.h adlu lte a!en siana
xu hos RriL, som alliid ldrord!t hognivälrontatt
(Sp€akon) törhili bruk. lör allrablstainiesra.
tion med stere.högtalama. Den srori aördel€n är
aft d! kopllarLFF.siunalen s€pa.at, octrvips så
har d! lråde ocn LFE.sisnilen delar du r recei
verr ell€r !rocesso.n och sriiller den kanske !rd
70 30 Hz. Har du DågoLsåDarr sr.rahlvldnng
talarc, sråller dtrden rnt.rnadelnineeD I b.ttcn
(30H2) för allra låsLaintesration o.h overlas
resultar. Det di.med 30 Hz shadulörijvrigira
med eD D1'!, sait. Narvi Drdti, bfuld deiusasig
attdet RlLanger som 30 olia
d€lnrns son indra Ddrl(en kalla. so Hz

Dnbbla l2ror sonsast o.l on dä illenmnrsr
sagr reläl klass DJörstårka.e pa heta l OOO $att
(Nextscn2r.h dei lar hiint en rlel Dred der
ånikamdrket sedln man 6.k nya, urerikaNka

t-.-',

Ef kostsonr raer somtidlgt hogl vo(itou\l
hoshögtolore precisltlo bto +or hlli son

ns kontrcllpane , med de separatå vo vmrattarna firr
hEnT"Dio- oor naråtr.å {opptr o" rE

hösnivåsignar. På brrden de$uton Lonsbow,titbehitrer förtråd ös
överr& nC melan prc.essor och subbas, samtden ena s avbåsen.



en koN€ntionell tran'cfl erlÖs
ninBlanvaraen.iktiEt dålis
id! oh du som har, ska hatrt
rrehenserne.åt20Lizl 6dB)
bli.bädelärEd ochonriäng
.tympiist tilhatsra" lör atr rnte
rala om eventuelle blåsljud
son kar upDStdlil<somonÖdiq

slaret ärlassna slarbasar
sonska (Dlnst) mocvara
den aknu konarean Drblrlå
passna D:or dairmed, ned
ideriiska elernent miDus Dras'

Respekt
Det ä.ave.laB etrr€slektir
givardeblgge,men212an
käms ändåtue sårildist
rumsdomlnerande, eitersom
nlan lrloktnogvali att byE€a
den n€r!å hdjd€n. Lådan ä.

33 mm miltstagad mdl, nen
bli.Då erund av sinstorlek
iindå'nte sii'tokdöd" som
nrar kunratöDskavrd eti
lnachtest vikten ligger åndå

Det deitalaitrikrade
slaren som sdtt€r begrins
nir8a.ni nir vi sna placer.
2125E olt måli.lren eårlhsi

hetername.lelstkahel, nnns slahet,menicke okej,lasenr*in 2t2SEäri.ie
ocksäenilädLÖsnyh€tpå riktigt Lika dyn.misk och hårdslå€nde som d€n
212SE: en trädlÖs sändare som lrdn C1ellerc2 tjuder tir mer omlånesikr .m
kan köpas lill o.h se lsmeter Dran säsersä, oclr lägbaspresenlationen någor
åyt.ådLi okomprnne.ad, ltrit tundar€,ia s€ne.osare sl(ulle mu klnna säsa.
bure ! sis naln! e.förin e Nf€n OprobLenatisk sknlle mar ocksi liura siisa"
sonr saEl detär cit tillbelar och derär f gasom helst probLen alt matcha
somlårLpas till och som }aser tillväl så storagolvlrilEtalare och relaii{
!ivid resttilllället irt€ had€ små starivldgLala.e.
rillAårEtili Elbasa. tdrköttpätenen o.Ibastrummor

blommarutmedbåd€ kralt o.h l.rnr r i arslasen
Stereo först Härtistl
Hin knutte son jag åL börja.
jaslyssnir8€n nred en helt
\anlic 2 1 uppsättnine och
'vanliE" musik i ivå kinale.
läEsia delnhaen och r€latnt
lås nivii lå nilen är något
du kan kommafåjobba med,
lor det ä.Iätt hårr aft 212:an
räsian lrelttar Över Idre
ställninEen, dei linns liksom

och såflm
N{cd d ialogddren nh ger den riLl henmabion
ekk sanrma lorbåtl ngar som 1id mnnklyss
nlneen i sre.eo medbättre fokuseringochetL
lastare lundament art siiipä Nlen tcstets verl.
ligant.olst€cken är helt kla.t mr .1 €flektema
cir icånEnärvimatar ne. icLionnärtad nhl
spelar€n lxlloslo.crtiirhela redakiioncn atr
dall.a men alen karonero.h handeldvaper lår

Med tygfronten på bft zr2sE

akad tynsd .ch faktiskt också

Ja-laglttinte riknethur
iag ska slå knm!å nig sJålv
iör attb.sl(riladet hdrvisst
h vi reri L mdrarnt haft
!ä1så inpone.ande dåser på

redal{tioren, men inte så hai.
nrd€i råstlrkr bråddiup och
simtidiet skyhÖca l\1Dlitet

Hurstdrsig2125E nred

cib.alrer se.ien? Iaeo.h
medlyssrare Nlasnus har
ddlråkaivånhldmo.s
lj ud ninn esb ank.r o.h tlcke r
badå, samlållt, att 212sri är
minst llkabra, kanske b]iti.e,
DenpålrteoIkanatsäujdm
Lft med Cr och C2. 212SE år
generds!re o.h p.esrera. helt
klart m€rbas(mänedl Den ar

Baksidans kontrol panel, medde "Närå|r 
rr

*i ,t** .i-., *r, r", o"+" pe rEIL u§re'

altså kopp a dels LFE och dels hdger/ sig den där
v:in+er hiisnivåslcna . svärldrklar
Påblden de$utom Longbow tilbe- lr:rshdeanr

der n'E
l§llitativa

aitplacera not bah.asseDvid den enaLoDt låEbassiddet, blir stereobild€D
höshlaren, nen du komn€r vilja ha mirsL en ånnu ner foh$ered och a]ft
decimoter Eiirnåtrå tre ellernerrillbahiiegon tallcrlilrsompäpl -s,med..d-
Den plac€.rnevi till sist lastnade Lr varutmed nms och redao.h en oanade
denvådstrasidovl*selunBef:irmitteneLlan d,lnamikres€r\.atiÖsan.
frontarna och l1§sninesDosiuonen Drbbla slavladdade 12 or

förutonrdem!.ketsoda!DDl{oDDlinssmöjIe- sörattmankånbelaraenliss

»Det är inga som helst problem att
matcha basen ti I väl så stora golvhögtalare

oc1 re ar'vr srrå stativhÖgtalöre.«

§jålvk årt m;le vi skru€ cår n2SE, och vlvåljer att ta ur det undre arillva elementet. Lår. att både ta ur
o.h återmontera efteEom skruvarna år maskinsånsade o.h det sitter sånsinsatser I lådan o.kså.

Noterå den diskreta llmtrå+aBninsen, ar. det nedåtrlktäde slavmenbranet år en kompLer. hiistålare
exkrusive masnetpåket (man ser takpolen mltt i) saml det minst sast rejäa to vtumse ementet.

l.ttar€ att place.a ochinteer€ra D€t densakna.
iir lite a! Cilraliå. lrasarnas snåbbn$ o.h
d,Eanriskak.alrverkan De irmer sanlade i sina
basiLtåcl€r viLketlualldd ärbr! mensånudier
rjusasvitäda siorliEen av 212 ans bussisa.e,ja

vill deiniu!t I., minnlika n,rlicr lörhLli'
lyssning s.m lör hiirliEa6lmupplevetser I

Den andG slavbasen spelar nedåt. De rcjä a fdtlerna
iåluminiumhkåftigagängdrijldentypfötitr
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